
RESOLUÇÃO CEPE Nº  0106/2008 

 
Altera o Regimento do Programa de Pós-
Graduação em Educação (Mestrado). 

 
 
 

CONSIDERANDO a solicitação da 
Coordenação do Programa, conforme processo nº 14062/2008. 

 
O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E 

EXTENSÃO aprovou e eu Reitor, sanciono a seguinte Resolução: 
 
 
Art. 1º Fica alterado o Regimento do Programa de Pós-Graduação em Educação 

(Mestrado), conforme anexo, parte integrante desta Resolução. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário constantes da Resolução CEPE nº 124/2007. 
 
 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA,  26 de junho de 2008. 

  
 
 
 
 

Prof. Dr. Wilmar Sachetin Marçal 

Reitor  
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REGIMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO (MESTRADO) 

 
Art. 1º O presente Regimento contempla normas específicas relativas a aspectos de 

funcionamento e os marcos da trajetória dos estudantes no Programa, 
detalhando e adaptando as normas gerais constantes do Regimento Geral da 
UEL e do Regulamento dos Programas de Pós-Graduação Stricto sensu. 

 
TÍTULO I 

OBJETIVOS 
 
Art. 2º O Programa de Pós-Graduação em Educação (Mestrado) tem por objetivo 

geral capacitar e formar docentes-pesquisadores na área educacional para a 
situação escolar em seus diferentes níveis e modalidades. Mais 
especificamente tem os seguintes objetivos: 

I. subsidiar teórica e metodologicamente a elaboração e a proposição 
de programas e ações institucionais à luz de conhecimentos 
filosóficos e científicos. 

II. propiciar e instrumentar a produção do conhecimento a partir da 
reflexão e da análise crítica acerca do papel, do sentido e significado 
da atuação profissional docente, visando a compreensão da escola e 
dos processos relacionados com ensino, aprendizagem e 
desenvolvimento humano; 

III. possibilitar a compreensão e a análise da educação escolar como 
uma prática social historicamente construída, que contempla múltiplas 
dimensões. 

 
 

TÍTULO II 
ADMINISTRAÇÃO 

 
Art. 3º O Programa de Pós-graduação em Educação será administrado por uma 

Comissão Coordenadora composta por: 
I. Coordenador e Vice-Coordenador 
II. Representantes dos Departamentos vinculados ao Programa  
III. Líderes das Linhas de Pesquisa 
IV. Representante discente  

  
Art. 4º O Coordenador e o Vice-Coordenador serão eleitos pela Comissão 

Coordenadora, conforme ato executivo que regulamenta tal representação, e 
nomeados por Portaria do Reitor. 

  
§ 1º O mandato do Coordenador será de 03 (três) anos, sendo permitida uma 

recondução. 
  
§ 2º Será de 1(um) ano o mandato do representante discente, sendo vedada a 

recondução 
  
Art. 5º. São Atribuições do Coordenador do Programa: 

I. convocar e presidir reuniões da Comissão Coordenadora e do 
Comissão Coordenadora do Programa; 

II. coordenar a condução das atividades do Programa adotando, em 
entendimento com a Chefia de Departamento e com a Direção de 
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Centro, as medidas necessárias ao seu desenvolvimento; 
III. exercer a direção administrativa do Programa; 
IV. dar cumprimento às decisões da Comissão Coordenadora, do 

Comissão Coordenadora do Programa, do Colegiado Stricto sensu e 

Câmara de Pós-Graduação, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação e dos Órgãos Superiores da Universidade; 

V. elaborar o horário das atividades do Programa; 
VI. elaborar a lista de professores orientadores, ouvida a Comissão 

Coordenadora; 
VII. solicitar e distribuir as bolsas de estudos, ouvida a Comissão 

Coordenadora; 
VIII. responsabilizar-se pela elaboração e envio dos relatórios para 

a CAPES; 
IX. referendar, juntamente com o orientador e Comissão Coordenadora, 

membros para a composição de Bancas de Qualificação e Defesa de 
Dissertação; 

X. representar o Programa onde se fizer necessário; 
XI. encaminhar pedidos de auxílio financeiro e autorizar despesas de 

acordo com a previsão orçamentária do Programa junto à PROPPG; 
XII. analisar e emitir pareceres nos processos relativos ao Programa; 
XIII.  nomear Comissões de Seleção para o ingresso de estudantes 

no Programa; 
XIV. estabelecer   critérios para a seleção junto com a Comissão 

Coordenadora do Programa. 
 

  
Art. 6º A Comissão Coordenadora do Programa terá funções pedagógica e 

administrativa, com as seguintes atribuições: 
I. assessorar o Coordenador em decisões relativas à condução das 

atividades do Programa;  
II. credenciar, descredenciar e recredenciar professores do Programa de 

acordo com os requisitos do Regulamento dos Programas de Pós-
Graduação Stricto sensu, bem como os definidos neste regulamento; 

III. aprovar a proposição de bancas examinadoras de Qualificação e 
Defesa de dissertações; 

      selecionar os alunos bolsistas. 
 
 

TÍTULO III 
CORPO DOCENTE 

 
Art. 7º O corpo docente do Programa será constituído por professores permanentes, 

colaboradores e visitantes. 
  
§ 1º Professores Permanentes ministram disciplinas, orientam estudantes e têm 

produção científica, técnica e/ou artística vinculadas às Linhas do Programa. 
  
§ 2º Professores Colaboradores devem representar uma contribuição significativa 

para o Programa. Sua participação eventual ou complementar poderá ser na 
orientação de Dissertação e/ou na condução de disciplina. Sua produção 
bibliográfica deve atender aos critérios mínimos sugeridos pela área na 
CAPES. 



 

3 

  
§ 3º Professores visitantes são vinculados ou não a outras instituições/programas 

e contribuem por período determinado. 
  
Art. 8º Os docentes permanentes do Programa deverão: 

I. coordenar um projeto de pesquisa vinculado à sua Linha. Não 
poderão coordenar mais do que dois ou participar, como integrantes, 
em mais de três projetos. O projeto deverá ser aprovado pela 
PROPPG/UEL ou por agência de fomento estadual, nacional ou 
internacional; 

II. coordenar ou participar de grupo de pesquisa certificado pelo CNPq; 
III. participar dos editais de Iniciação Científica da instituição para cumprir 

parte da meta de financiamento dos projetos vinculados ao Programa; 
IV. submeter todo projeto sob sua coordenação aos editais de 

financiamento dos órgãos de fomento; 
V. apresentar produção científica trienal de acordo com os critérios de 

avaliação estabelecidos para a área de Educação pela CAPES; 
VI. ofertar, anualmente, uma disciplina de acordo com a sua Linha/Núcleo 

de Pesquisa no Programa; 
VII. participar da disciplina Atividades Orientadas de Pesquisa; 
VIII. ter disponibilidade de orientação, mantendo média anual aproximada    

de quatro (4) orientandos; 
IX. participar das reuniões ordinárias do Programa (Comissão 

Coordenadora e Linhas), não podendo faltar, sem justificativa, a mais 
de três reuniões consecutivas ou a 5 reuniões alternadas no decorrer 
do ano letivo, resguardados os direitos legais; 

X. orientar, a cada ano, pelo menos um (1) aluno de Iniciação Científica, 
com publicação em Encontro Anual de Iniciação Científica (EAIC); 

XI. concluir as orientações conforme os prazos estabelecidos pela 
CAPES e pela Instituição. 

 
  
Art. 9º Havendo manifesta necessidade de ampliação do quadro docente do 

Programa de Mestrado em Educação ou de uma de suas Linhas de 
Pesquisa, todos os docentes doutores do Departamento de Educação e de 
outros Departamentos podem postular ingresso, desde que comprovem 
afinidade com a área de concentração do Programa, com a Linha de 
Pesquisa e Núcleo de Estudos pretendidos. 

  
§ 1º A inserção de docentes para atender a necessidade de fortalecimento das 

linhas de pesquisa e de melhoria da qualidade do Programa, deverá 
obedecer também aos critérios já estabelecidos pela CAPES. Serão 
observados, prioritariamente, na atuação acadêmica do docente interessado, 
os seguintes aspectos: 

I. participação em grupo de pesquisa certificado pelo CNPq; 
II. produção vinculada à Linha pretendida; 
III. produção no último triênio, conforme critérios da CAPES; 
IV. coordenação de projeto de pesquisa próprio. 

  
§ 2º A postulação de inserção do(a) novo(a) docente no Programa será analisada 

pelos docentes da Linha de pesquisa para a qual o interessado se 
candidatar. Caso o número de docentes da Linha seja inferior a três, compete 
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à Coordenação do Programa indicar, em comum acordo com o Líder da 
Linha, outro docente para integrar a comissão para emissão de parecer a ser 
apreciado pelo Comissão Coordenadora do Programa. 

  
§ 3º A inserção de um(a) novo(a) docente no Programa ocorrerá em reunião da 

Comissão Coordenadora do Programa, após apreciação do  Plano de 
Trabalho e do Parecer Circunstanciado da Linha. A Coordenação do 
Programa informará oficialmente ao proponente a decisão. 

  
Art. 10. Anualmente, em período anterior à definição das vagas para edital de 

seleção de nova turma de alunos, a Comissão Coordenadora do Programa 
analisará a produção de cada docente, indicando aqueles aptos para ofertar 
vaga(s) de orientação. 

  
Art. 11. A cada dois anos, o não cumprimento das exigências para docente 

permanente levará ao descredenciamento do Programa. 
  
§ 1º O docente poderá solicitar o seu recredenciamento após três anos. 
  
§ 2º O recredenciamento do docente submeter-se-á às mesmas regras/exigências 

postas pelo artigo 9º e seus parágrafos. 
 

TÍTULO IV 
NORMAS ACADÊMICAS 

 

Art. 12. Os estudantes matriculados serão classificados nas seguintes categorias, de 
acordo com o Regulamento Stricto sensu: 

I. Estudante regular: aprovado  e  classificado no exame de seleção, 
matriculado no Programa de Mestrado em Educação, com obediência 
a todos os requisitos necessários a obtenção do título 
correspondente. 

II. Estudante especial: matriculado em disciplinas isoladas do Programa. 
 
§ 1º Como condição para o aproveitamento de disciplinas cursadas como 

estudante especial se estabelece como prazo de validade das mesmas o 
máximo de 2 (dois) anos após a conclusão de cada disciplina. 

  
§ 2º O estudante especial que ingressar como estudante regular poderá solicitar 

aproveitamento de no máximo 120 créditos. 
 

CAPÍTULO I 
INGRESSO COMO ESTUDANTE REGULAR DO PROGRAMA 

 
Art. 13. Por ocasião da inscrição dos candidatos, a Coordenação do Programa fará 

divulgação dos nomes dos professores orientadores, com sua respectiva 
Linha de Pesquisa e do número de orientandos que poderão assumir a época 
da nova admissão de estudantes regulares. 

  
Art. 14. Poderão candidatar-se ao Programa graduados ou graduandos em cursos 

reconhecidos, desde que comprovem a conclusão da graduação na 
matrícula. 
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Art. 15. No ato de inscrição, os candidatos deverão manifestar por escrito sua opção 
pela Linha de Pesquisa na qual pretendem desenvolver seus estudos e 
Dissertação. 

  
Art. 16. O exame de seleção constará de procedimentos seqüenciais: 

I. Prova escrita de proficiência em língua estrangeira. 
II. Prova escrita elaborada pela Linha e/ou Núcleo de Pesquisa. 
III. Projeto de Pesquisa. 
IV. Entrevista 
V. Análise de Currículo. 

  
§ 1° A prova escrita com conteúdo especifico, o projeto de pesquisa e a entrevista 

têm caráter eliminatório e sucessivo. 
I. A nota mínima exigida em cada uma das atividades que integram a 

etapa eliminatória é 7 (sete). 
II. O não alcance da nota mínima exigida impede o prosseguimento nas 

demais etapas seletivas ou classificatórios do processo. 
III. As entrevistas serão anunciadas no site do programa, com 24 horas de 

antecedência e em edital na Secretaria do Programa. 
IV. As entrevistas serão realizadas pelos professores da Linha/Núcleo 

relacionado ao objeto de estudo anunciado pelo candidato no plano de 
pesquisa. 

V. As entrevistas serão conduzidas e avaliadas por banca composta por 
três docentes da Linha/Núcleo relacionado ao objeto de estudo 
anunciado pelo candidato no projeto de pesquisa. 

  
§ 2° A prova escrita de proficiência em língua estrangeira e a análise do 

curriculum vitae têm caráter classificatório, por Linha de Pesquisa do 

Programa. 
  
§ 3° Não será aceito recurso a qualquer dos procedimentos de avaliação 

estabelecidos e aplicados no processo seletivo. 

  
Art. 17. A cada semestre letivo, poderão ser aceitos estudantes especiais de acordo 

com os termos das normas vigentes na instituição, para matrícula em 
disciplinas, desde que haja vaga na disciplina pleiteada e anuência do 
respectivo professor. 

  
Parágrafo único. Como condição para o aproveitamento de disciplinas cursadas como 

estudante especial, estabelecer-se-á como prazo de validade das mesmas o 
máximo de 2 (dois) anos após a conclusão de cada disciplina. 

 
 

CAPÍTULO II  
MATRÍCULA E REGIME ACADÊMICO 

 
Art. 18. Os candidatos aprovados no exame de seleção preencherão vagas, 

conforme a sua classificação, condicionadas em cada processo seletivo à 
disponibilidade de orientação por professor e linha de pesquisa do Programa. 
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Art. 19. Em casos excepcionais, aprovados pela Comissão Coordenadora do 
Programa e homologado pela PROPPG, poderá ser indicado um co-
orientador. 

  
Art. 20. O estudante regular do Programa deverá efetuar a matrícula em cada 

período letivo, nas épocas e prazos fixados, em todas as fases de seus 
estudos, até a obtenção de título de Mestre, devendo matricular-se em 
Dissertação, desde o seu ingresso no Programa. 

  
Art. 21. Antes de matricular-se nas disciplinas, a cada semestre letivo, o estudante 

regular deverá consultar seu orientador, a quem compete dar anuência 
formal quanto à escolha das mesmas, que devem atender prioritariamente à 
linha de pesquisa para a qual fez sua inscrição como candidato ao processo 
seletivo. 

  
§ 1º O estudante regularmente matriculado no Programa poderá se matricular em 

disciplinas de outros Programas desta Instituição, mediante requerimento 
aprovado por seu orientador e Coordenação dos Programas em questão. 

  
§ 2º A definição do tema da Dissertação, por parte do estudante regular, não 

poderá ocorrer independentemente de seu orientador, a quem cabe, 
igualmente, acompanhar os estudos, as pesquisas e outras atividades 
relacionadas à elaboração de sua Dissertação, desde sua entrada no 
Programa. 

  
Art. 22. O Programa de Mestrado, incluindo-se a defesa de Dissertação, não poderá 

ser concluído em prazo inferior a 2 (dois) e superior a 4 (quatro) períodos 
letivos. 

  
§ 1º O tempo máximo e mínimo acima referido será contado a partir do período da 

primeira matrícula como estudante regular. 
  
§ 2º O tempo máximo de que trata o caput deste artigo poderá ser prorrogado em 

até 2 (dois) períodos letivos por solicitação semestral do candidato 
devidamente justificada, tendo-se ouvido o orientador e a Comissão 
Coordenadora do Programa, mediante aprovação do Colegiado Stricto 
sensu. 

  
Art. 23. O estudante regular que estiver em período de prorrogação não poderá 

trancar matrícula. 
  
Art. 24. O estudante regular será desligado do Programa se não obtiver o título de 

Mestre em até 6 (seis) períodos letivos, incluindo prorrogação e trancamento. 
  
Art. 25. O desligamento do estudante regular do Programa ocorrerá conforme as 

normas constantes do Regulamento dos Programas de Pós-Graduação 
Stricto sensu. 

  
Art. 26. O estudante de pós-graduação poderá, mediante pedido justificado e 

aprovado pela Comissão Coordenadora, solicitar trancamento de matrícula 
desde que não esteja matriculado no primeiro período do Programa e não o 
requeira após ter decorrido 2/3 do período letivo em andamento. 
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§ 1º Não será permitido o trancamento de matrícula em disciplina. 
  
§ 2º É vedada a prorrogação do curso quando o estudante regular estiver com a 

matrícula trancada. 
  
§ 3º O trancamento de matrícula, caso não se enquadre nas categorias acima, só 

poderá ser deferido, por uma única vez, por autorização da Comissão 
Coordenadora. 

  
Art. 27. O estudante regular que não desejar continuar o curso poderá solicitar junto 

à PROPPG, a qualquer tempo, o cancelamento de matrícula. 
  
Art. 28.  Não serão aceitos pedidos de equivalência/aproveitamento de créditos de 

disciplinas de cursos de especialização para integralizar os créditos exigidos 
para o Mestrado. 

  
Art. 29. O estudante regular desligado do Programa por perda de prazo e que desejar 

a ele retornar deverá submeter-se a inscrição e novo processo de seleção. 
  
§ 1º Caso aprovado, será considerado como novo estudante regular e 

conseqüentemente cumprirá as exigências a que estão sujeitos os demais 
ingressantes. 

  
§ 2º Os pedidos de equivalência de disciplinas anteriormente cursadas no 

Programa serão submetidos à apreciação do novo orientador e propostos a 
Comissão Coordenadora do Programa para aprovação. 

 
 

CAPÍTULO III 
Proficiência em Língua Estrangeira 

 

Art. 30. Será exigido, que o aluno do Programa comprove o conhecimento, em grau 
suficiente para leitura, de pelo menos 1 (uma) língua estrangeira dentre 
inglês,  francês e espanhol no momento da seleção. 

  
Art. 31. O Exame de Proficiência em Língua Estrangeira será realizado de acordo 

com as normas especificadas no Regimento do Programa de Pós-
Graduação. 

 
Art. 32. O resultado do Exame de Proficiência em língua estrangeira será de 

aprovação ou reprovação. 
 

Parágrafo único. Será permitida apenas 1 (uma) repetição no exame de proficiência em 
língua estrangeira durante o primeiro ano do curso. 

 
CAPÍTULO III  

EXAME DE QUALIFICAÇÃO 
 

Art. 33. O exame de qualificação deverá ser requerido pelo estudante após 
aprovação no exame de proficiência e integralização dos créditos exigidos 
pelo Programa, observado o seguinte: 
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I. será realizado por uma comissão de docentes aprovada pelo 
Comissão Coordenadora do Programa;  

II. o resultado do exame será de aprovação ou reprovação; 
III. será permitida apenas 1 (uma) repetição do exame de qualificação, 

num prazo nunca superior a 1 (um) período letivo. 
  
§ 1° Nomeada oficialmente nos termos das normas vigentes, a banca será 

constituída, além do orientador, por outros 2 (dois) membros com titulação de 
doutor ou equivalente e ligados, preferencialmente, à linha de pesquisa do 
trabalho sob exame. 

  
§ 2°  Excepcionalmente, em atenção ao disposto no artigo 19, o co-orientador 

poderá substituir o orientador. 
  
§ 3º A proposição de nomes dos professores que poderão compor a referida 

banca será feita pelo Orientador e submetida à aprovação da Linha e, 
posteriormente, da Comissão Coordenadora. 

  
§ 4° Com uma antecedência de 30 (trinta) dias, em relação à data prevista para a  

realização do exame de qualificação, o estudante regular depositará, na 
Secretaria do Programa, 5 (cinco) cópias do relatório de sua pesquisa para 
Dissertação. Estas se destinam à sua banca, constituída de três titulares e 
dois suplentes. 

  
§ 5° Além das cópias o aluno deverá entregar uma cópia do currículo Lattes 

atualizado. 
  
Art. 34. O exame de qualificação deverá ocorrer, no mínimo, 3 (três) meses antes da 

defesa. 
 
Parágrafo único. Em caso excepcional e com a anuência do orientador e da Comissão 

Coordenadora do Programa, o prazo poderá ser inferior ao prazo de 3 (três) 
meses estabelecido no caput.   

 
Art. 35. Será permitida apenas 1 (uma) repetição do exame de qualificação, num 

prazo nunca superior a 6 (seis) meses. 
  
Art. 36. O exame de qualificação será oral e aberto ao público. 

 
 

CAPÍTULO IV 
DEFESA DA DISSERTAÇÃO 

 
Art. 37. Após o exame de qualificação e concluída a redação final da Dissertação de 

Mestrado, o estudante, regularmente matriculado, entregará na Secretaria do 
Programa 5 (cinco) cópias, juntamente com o requerimento de defesa, 
vistado pelo orientador. 

  
Art. 38. A banca examinadora de Dissertação será composta por no mínimo 3 (três) 

membros portadores do título de Doutor. 
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§ 1º A Banca será composta pelo orientador da Dissertação e por pelo menos 1 
(um) membro externo à instituição ou não participante do quadro de docentes 
do Programa. 

  
§ 2º Excepcionalmente, existindo um co-orientador indicado nos termos deste 

regimento, este poderá substituir o orientador na banca examinadora. 
  
§ 3º Serão designados, ainda, 2 (dois) suplentes para cobrirem as eventuais faltas 

dos titulares, sendo que o primeiro suplente não poderá pertencer ao corpo 
docente do Programa. 

  
§ 4º A presidência da banca examinadora será exercida pelo orientador/co-

orientador da Dissertação. 
  
§ 5º Na falta ou impedimento do orientador ou do co-orientador, quando houver, a 

PROPPG homologará um substituto indicado pelo Coordenador do 
Programa. 

  
Art. 39. Após a homologação da banca examinadora, pela PROPPG, a Coordenação 

do Programa fixará a data da defesa, que deverá ocorrer num prazo máximo 
de 60 (sessenta) dias, comunicando a data à PROPPG. 

 
Parágrafo único. A defesa poderá ser cancelada apenas no caso de falta ou impedimento 

do estudante regular ou do seu orientador/co-orientador, desde que justificado 
ao Coordenador do Programa. 

  
Art. 40. O julgamento será expresso pelos examinadores como: 

I. reprovado, por unanimidade ou pela maioria dos membros da banca. 
II. aprovado, por unanimidade ou pela maioria dos membros da banca. 

  
Art. 41. Após a realização da defesa e tendo ocorrido a aprovação pelos 

examinadores, serão encaminhadas duas cópias impressas e uma em CD à 
secretaria do Programa, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, ou seja, um 
mês, juntamente com uma autorização para publicação na biblioteca digital 
da UEL. 

  
§ 1º A versão final a ser encaminhada deverá obedecer às prescrições e 

orientações constantes na página do Programa. 
  
§ 2º Em caso de serem solicitadas alterações e/ou correções pela banca 

examinadora, estas deverão ser efetivadas e incorporadas à versão final. 
  
§ 3º Cumpre ao orientador acompanhar e assegurar a efetivação das alterações 

e/ou correções solicitadas pela banca examinadora, bem como verificar o 
teor da autorização para publicação na biblioteca digital. 

  
§ 4º Somente após a autorização, por escrito, do Coordenador do Programa à 

Coordenadoria de Pesquisa e Pós-Graduação, comprovando que as 
exigências do presente artigo, e seus parágrafos, foram cumpridas é que os 
candidatos aprovados terão reconhecidos os direitos inerentes ao título 
obtido e conferido o respectivo certificado ou diploma.  
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Art. 42. A defesa da Dissertação será oral e aberta ao público. 
  
Art. 43. Cumpridas as demais exigências regimentais são condições para que o 

estudante regular requeira a concessão do título de Mestre: 
I. completar o número de créditos exigidos pelo curso em disciplinas e 

trabalhos escolares, de acordo com as exigências regimentais; 
II. ser aprovado no exame de qualificação pelo Programa; 
III. apresentar e ter aprovada a Dissertação de Mestrado. 
 

 
TÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 44. Caberá a Comissão Coordenadora do Programa decidir, em primeira 
instância, sobre os casos omissos e os recursos interpostos em decorrência 
da aplicação do presente Regimento e ao Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão em última instância. 

 
 


